
          « Προμήθεια Ειδών Ένδυσης»                               
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 37/2017 
                                                                      

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η προμήθεια ειδών ένδυσης, τα οποία 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α. όλης 
της χώρας, δικαιούνται οι εργαζόμενοι που υπάγονται σε αυτήν.  

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Βόλβης απασχολεί 
πέντε (5) εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Από αυτούς ο κ. 
Ταστσίδης Δημήτριος απουσιάζει με άδεια άνευ αποδοχών και θα επιστρέψει στην 
υπηρεσία στις 01-09-2017. Οι εργαζόμενοι αυτοί, υπάγονται στην Κλαδική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας, η οποία υπογράφηκε στις 31-03-2017 και έχει ισχύ έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2017. Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπογράφηκε με τους όρους 
που ίσχυαν μέχρι τις 31-12-2016, χωρίς καμία αλλαγή.  

Τα είδη ένδυσης που δικαιούται το τακτικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Β., βάση της 
ισχύουσας Σ.Σ.Ε. είναι τα παρακάτω: 
 
ΘΕΡΙΝΗ ΕΝΔΥΣΗ 
 

• Παντελόνι τύπου τζιν 
Παντελόνι τύπου τζιν (σε καλοκαιρινό ύφασμα), κλασσικό με λάστιχο καλής ποιότητας 
πίσω  ή στα πλάγια, ώστε να φοριέται εύκολα, αλλά και να εφαρμόζει στη μέση σωστά, 
με ζωνάρι 3 πόντους περίπου, με 5 τσέπες (δύο τσέπες μπροστά εσωτερικές, μία τσέπη 
στα πλάγια εσωτερική και δύο πίσω εξωτερική), μπροστά με φερμουάρ και κουμπί, 
μονόχρωμο, σε χρώματα γκρι, μπλε ή καφέ. 
 

• Πουκάμισο με κοντό μανίκι 
Πουκάμισο από ύφασμα μακό βαμβακερό 100%, με ανοιχτό γιακά, κοντό μανίκι, κλείσιμο 
μπροστά, κλείσιμο με κουμπί, με τσέπες, ραμμένες πτυχώσεις, χωρίς διακοσμητικές 
λεπτομέρειες, μονόχρωμο, σε χρώματα λευκό, σιελ ή μπεζ. 
 

• Μπουφάν τύπου τζιν θερινό 
Μπουφάν από ύφασμα τύπου τζιν, κλείσιμο με κουμπιά, δυο τσέπες στην μπροστινή 
πλευρά που κλείνουν. 
 

• Μποτάκια χωρίς επένδυση  
Συνθετικό προστατευτικό με μεμβράνη εξαερισμού, για να μην ιδρώνουν τα δάκτυλα, 
αντιδιατριτική σόλα, άνετοι και ανατομικοί πάτοι που αναπνέουν για καθημερινή χρήση 
χωρίς να κουράζουν τα πόδια, εσωτερική σόλα σχεδιασμένη από ελαφρύ υλικό με άνετο 
σχήμα, εξωτερική σόλα αντιολισθητική, αντιστατική, προστατευμένη από σκληρό υλικό. 
 
 



 
 
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΝΔΥΣΗ 
 

• Παντελόνι τύπου τζιν 
Παντελόνι τύπου τζιν (σε χειμερινό ύφασμα), κλασσικό με λάστιχο καλής ποιότητας 
πίσω  ή στα πλάγια, ώστε να φοριέται εύκολα, αλλά και να εφαρμόζει στη μέση σωστά, 
με ζωνάρι 3 πόντους περίπου, με 5 τσέπες (δύο τσέπες μπροστά εσωτερικές, μία τσέπη 
στα πλάγια εσωτερική και δύο πίσω εξωτερική), μπροστά με φερμουάρ και κουμπί, 
μονόχρωμο, σε χρώματα γκρι, μπλε ή καφέ. 
 

• Πουκάμισο τύπου φανέλα 
Πουκάμισο τύπου φανέλα, με ανοιχτό γιακά, μακρύ μανίκι, μανσέτες με κουμπί, κλείσιμο 
μπροστά, κλείσιμο με κουμπί, με τσέπες, ραμμένες πτυχώσεις, χωρίς διακοσμητικές 
λεπτομέρειες, μονόχρωμο, σε χρώματα γκρι, μπλε ή καφέ. 
 

• Πουλόβερ 
Πουλόβερ με στρογγυλή λαιμόκοψη, μαλακή υφή, λάστιχο  στα μανίκια και στην μέση για 
καλύτερη εφαρμογή, μονόχρωμο, σε χρώματα γκρι, μπλε ή μαύρο. 
 

• Μπουφάν 
Πολυεστερικό μπουφάν, να κλείνει μπροστά με φερμουάρ, αδιάβροχο, άνετο και ζεστό, 
με δύο τσέπες μπροστά που κλείνουν με φερμουάρ και κρυμμένη κουκούλα. 
 

• Μποτάκια με επένδυση 
Μποτάκια με ενισχυμένη γλώσσα, ελαφριά προστασία PU στα δάκτυλα, ειδικά 
σχεδιασμένη σόλα για σταθερότητα σε ασταθή μέρη, δέρμα ειδικά σχεδιασμένο για 
επαφή με μπετόν & αντίσταση σε ενεργές ουσίες του τσιμέντου και μεγαλύτερη ζωή από 
τα απλά, αντιολισθητικό πέλμα, αδιάβροχα, αντιστατικά, ατσάλινη ενίσχυση στα δάκτυλα 
(200J), ενδιάμεση σόλα από ατσάλι, επιφάνεια από αδιάβροχο δέρμα. 
 

Το παρών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 
3463/2006, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του 3536/2007 και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης της ανάθεσης της προμήθειας, όπως αυτή θα 
εγκριθεί από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
 
Κωδικός cpv: 18000000-9 
 
Ασπροβάλτα, 30/05/2017 
 
 
 
 
         Θεωρήθηκε                             Συντάχθηκε   
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β                        Υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
 
 
 
          Γαβριηλίδης Ανδρέας               Ζαβράκας Πασχάλης 
                    

http://pathfinder.bestprice.gr/item/5756202/poylober
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ      

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 
 

 
α/α Περιγραφή μ/μ 

Τιμή / Ενδεχόμενη Σύνολο 
μ/μ Ποσότητα Χωρίς ΦΠΑ 

  ΘΕΡΙΝΗ ΕΝΔΥΣΗ         
1 Παντελόνια τύπου τζιν τμχ 30,00 8 240,00 
2 Υποκάμισα με κοντό μανίκι τμχ 25,00 8 200,00 
3 Μπουφάν τύπου τζιν θερινό τμχ 50,00 4 200,00 
4 Μποτάκια χωρίς επένδυση ζεύγη 55,00 4 220,00 
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΝΔΥΣΗ         
5 Παντελόνια τύπου τζιν τμχ 30,00 10 300,00 
6 Υποκάμισα τύπου φανέλα τμχ 30,00 10 300,00 
7 Πουλόβερ τμχ 35,00 5 175,00 
8 Μπουφάν  τμχ 55,00 5 275,00 
9 Μποτάκια με επενδυση ζεύγη 60,00 5 300,00 

Ασπροβάλτα, 30-05-2017 Μερικό 2.210,00 
Φ.Π.Α. 24% 530,40 

 
Γενικό 2.740,40 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Οι προαναφερόμενες ποσότητες αφορούν την παροχή ειδών ένδυσης 
στους πέντε συνολικά εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, που υπάγονται στη Σ.Σ.Εργασίας.  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Β. Υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

Γαβριηλίδης Ανδρέας Ζαβράκας Πασχάλης 
 
 



 
 


